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Alabastrowy Słoik Modlitwy 
by Kathleen Arcidiacono 

 

“A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła 
niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; 
stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego..” (Mark 14:3) 
 
Anonimowa kobieta, alabastrowy słoik z drogocennym, perfumowanym olejkiem, w 
atmosferze, w której ta kobieta nie była chciana ani mile widziana. Spotkała się z 
gniewem i szemraniem ze strony wszystkich obecnych w tym pomieszczeniu, z 
wyjątkiem jednego: Jezusa. To drogocenne pudełko, zapieczętowane woskiem, aby 

utrzymać świeżość i czystość olejku w środku, zostało wylane na głowę nikogo innego, jak Stwórcy całego 
wszechświata i ludzkości. Namaszczenie. Przygotowanie do pochówku Jego ziemskiego ciała. Akt 
uwielbienia, poświęcenia i miłości.  
 
Ten słoik miał wartość całorocznej pensji, a mężczyźni obecni w tym pomieszczeniu uważali, że wylanie jej na 
głowę Jezusa to całkowita strata pieniędzy. Ale Jezus tak nie myślał. W rzeczywistości, powiedział tym 
mężczyznom i uczniom, by zostawili ją w spokoju i że wykonała dla Niego dobrą robotę. Nigdy nie musimy się 
obawiać, gdy dajemy coś Jezusowi, On to zauważa. Jezus powiedział: "Ona, co mogła, to uczyniła; 
uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb." (Ewangelia wg św. Marka 14,8). 
 
 Jestem wielką zwolenniczką olejków eterycznych, a olejek, o którym tu mowa, to nard, olejek często używany 
dla dobrego samopoczucia emocjonalnego i fizycznego. Zauważono również, że przynosi on spokój 
użytkownikowi. Czytając dalej, znajdujemy Jezusa w ogrodzie Getsemane, modlącego się o możliwość 
przyjęcia "kielicha, który dano Mu do picia". Biblia wyraźnie pokazuje nam, że był On pod wielkim fizycznym, 
umysłowym i duchowym stresem. Być może sam Jezus, w swoim śmiertelnym ciele, skorzystał z olejku 
nardowego wylanego na Jego głowę, gdzie niedługo potem korona cierniowa została brutalnie wbita w Jego 
skórę głowy. Jezus nazwał tę pracę, którą wykonała kobieta, namaszczeniem na Jego nadchodzący pogrzeb. 
Czy modlitwa i wstawiennictwo nie jest przygotowaniem do tego dnia, kiedy pójdziemy, aby być z Nim w 
naszym niebiańskim ciele i domu?  
 
Nasze modlitwy za nasze dzieci i naszą rodzinę nigdy nie są stratą czasu, wysiłku lub poświęcenia. Modlitwa 
za nich jest deklaracją naszego oddania i miłości do nich i do Boga. Każdego dnia musimy poświęcić czas, 
aby napełnić nasze duchowe alabastrowe pudełko drogocenną maścią naszych modlitw i przeniknąć 
zapachem nasz dom.  
 
 
Uwaga: Kathleen Arcidiacono jest żoną włoskiego Superintendenta, prezbitera Salvatore Arcidiacono. Mają troje pięknych 
dzieci i troje pięknych wnucząt. Są pastorami w Katanii na Sycylii.  

 

 

 

 

 
 

   



Perfumy I Modlitwy 
by Liane Grant 

 

Pewnego dnia weszłam do łazienki i byłam zaskoczona zapachem drogich perfum, które 
mój mąż niedawno podarował mi w prezencie. Hmm… który z naszych trzech synów bawił 
się moimi perfumami? 
  
W końcu wytropiłam winowajcę: naszego drugiego syna, który miał wtedy około 10 lat. 
Zapytałam go, dlaczego zmarnował moje perfumy, a on nieśmiało powiedział: „Cóż, 
łazienka była trochę śmierdząca, a etykieta na butelce mówiła »Woda toaletowa«, więc 
pomyślałem, że po to jest”. Moja irytacja przerodziła się w śmiech, a to stało się jedną z 

naszych ulubionych historii, gdy wspominamy w rodzinie. 
  
Jednak incydent z perfumami sprawia, że myślę również o kobiecie z „alabastrowym pudełkiem bardzo 
drogocennej maści”, która wylała je na Jezusa (Mat 26:7). Pierwszą reakcją uczniów był szok z powodu tego, 
co postrzegali jako marnotrawstwo: „Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim.” (Mat 26,9). Ich 
zdaniem lepiej byłoby skupić się na potrzebach fizycznych. 
  
Tak jak mój syn używał moich specjalnych perfum w błahej potrzebie, tak uczniowie uznali użycie przez tę 
kobietę jej drogocennej maści dla uczczenia Jezusa za niepotrzebny wydatek. Mój syn mógł użyć taniego 
odświeżacza powietrza; to byłoby wystarczające. Czy ta kobieta nie mogła uhonorować Jezusa w sposób, 
który kosztowałby ją mniej? 
  
Uczniowie zapomnieli, że Jezus zasługuje na to, co najlepsze. Oddanie mu chwały i honoru nigdy nie jest 
trywialne. I to sprawia, że myślę o modlitwie. Przy naszych napiętych harmonogramach czasami może się 
wydawać, że poświęcenie czasu sam na sam z Jezusem może wydawać się prawdziwym poświęceniem. 
Może być kuszące, aby spędzać większość czasu na modlitwie, skupiając się na potrzebach fizycznych, 
ponieważ są one tak oczywiste i naglące. 
  
Ale poświęcanie dużej ilości naszego czasu na modlitwę na uwielbienie i uhonorowanie Jezusa nigdy nie jest 
stratą! Zasługuje na to, co najlepsze. Zgodnie z Objawieniem 5:8 nasze modlitwy są dla Boga niczym 
perfumy. 
  
Jezus powiedział o kobiecie z alabastrowym słoikiem: „Gdziekolwiek będzie głoszona ta ewangelia na całym 
świecie, będzie też opowiadane to, co ta kobieta uczyniła, na jej pamiątkę”. Uczczenie w czasie naszego 
uwielbienia ma długotrwały wpływ, więc zawsze stawiajmy to na pierwszym miejscu, zanim pogrążymy się w 
modlitwie o potrzeby. 
 
 
Uwaga: Liane R. Grant jest certyfikowanym tłumaczem języka angielskiego/francuskiego z doktoratem w zakresie 
tłumaczeń. Napisała kilka książek, w tym dziennik Order My Steps i The 3-Hour Translation Team. Ona i jej mąż Scott są 
misjonarzami w Quebec City w Kanadzie. Liane pełni funkcję prezesa Quebec Ladies Ministries, a także Nonprofit 
Translation Solutions, nowej organizacji, której celem jest pomoc misjonarzom i służbom w udostępnianiu materiałów 
pisemnych w innych językach. 

 

 

 

 

 
 

   

Złamanie Ujawnia 
by Cassie K Huslage 

 

Zapach wypełnił pokój, ostry aromat tak gęsty, że przeniknął tłum. Nawet osoby, które nie 
mogły przedrzećsię przez tłum, mogły poczuć zapach perfum. Cisza uderzyła w 
publiczność. Potem przyszły szepty. 
 
Ci, którzy siedzieli blisko, wyrazili swoje opinie. Krytyka była przekazywana przez 
spojrzenia z ukosa. „Pomyśl o pieniądzach, które można było zarobić; mogliśmy 
sprzedać perfumy” – szeptali niektórzy (Ew.Marka 14:4-5). Tylko po to, by ktoś 

odpowiedział: „Jak mogła sobie pozwolić na taki luksus?” 
 
Kobieta wywołała to zamieszanie. Kobieta z nisko pochyloną głową. Trzymała zapieczętowane naczynie, po 
czym stłukła je w dłoni, aby wylać cenną maść na swojego Mistrza. 

 

 

 

 



 
Oszałamiające alabastrowe naczynie, które zawierało około roczne zarobki w postaci perfum (werset 5). Z 
oddaniem wylała to na Jezusa. Większość by tego nie zrozumiała. Większość nie rozumiała. Widzowie 
uważali, że to marnowanie cennych perfum. Wiedziała, że złamanie ujawnia to, co jest w środku. 
 
Wylewamy naszą duszę w modlitwie podczas naszego złamania, często ze łzami. Wtedy zapach wypełnia 
powietrze wokół nas. Przenika nasze środowisko. Zapachy z naszej przeszłości dostarczają miłych 
wspomnień na przyszłość. 
 
Czy to możliwe, że zapach modlitwy, kiedy modlimy się wokół naszych dzieci, połączy je z ich własnym 
przyszłym życiem modlitewnym? Czy będzie to jeden z więzów do ich zbawienia i zdrowej relacji z mistrzem? 
Ośmielę się powiedzieć "TAK!!!" 
 
Modlitwa jest rozmową o głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem. 
 
Modlitwa to droga powrotu do tego, co zdrowe i kompletne. 
 
Modlitwa tworzy tę iskrę, która daje nam siłę, by wytrzymać kolejny dzień. 
 
Atmosfera zmienia się, gdy otwierasz swoją duszę, aby odsłonić cenny zapach modlitwy i uwielbienia. Ci, na 
których wpływasz — twoje dzieci, rodzina, przyjaciele, rodzina kościelna, społeczność — będą w stanie 
wykryć moc modlitwy. Kobieta, o której mowa w Ewangelii Marka, złożyła z rozbitego naczynia piękną ofiarę. 
Możemy złożyć naszą ofiarę poprzez modlitwy za tych, którzy odeszli od Boga. 
 
„Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło, A podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna!” (Psalm 
141:2). 
 
 
Uwaga: Cassie K Huslage służyła wraz ze swoim mężem od trzydziestu trzech lat w Teksasie i na Alasce. Jej miłość do 
ludzi pchnęła ją do wielu sytuacji, do których Bóg ją wyposażył. Obecnie Cassie pełni funkcję dyrektorki Służby Kobiet 
Okręgu Południowo-Środkowego Teksasu, żony pastora Apostolic Lighthouse Church w Georgetown w Teksasie, mamy 
czwórki fantastycznych dzieci, babci dziewięciu doskonałych wnuków i „mamę” jej buldoga angielskiego, Pixie. Jej hobby to 
ogrodnictwo, zbieranie kamieni, czesanie plaż i koszenie trawy. Cassie jest czcicielką Jezusa Chrystusa. 

 

 

 

  

Od Wydawcy 
 

Bóg dokonuje potężnych rzeczy! 
 

Bóg otwiera wiele drzwi, a ten biuletyn jest już dostępny wnastępujących 
językach: 

Angielski, arabski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, 
holenderski, fidżi, filipiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, japoński, 

polski, portugalski, rumuński, hiszpański, Sri Lanki, suahili, szwedzki i tajski. 
Pomóż nam modlić się o więcej tłumaczy! 

 
Odwiedź Ladies Prayer International na Facebook i daj "like" naszej stronie! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 Szanowna Liderko Zespołu Modlitwy, Zapraszamy do odwiedzenia Ladies Prayer 
International na Facebooku i do “lajka” naszej strony! 
Zaproś także swoją grupę do subskrypcji tego BEZPŁATNEGO biuletynu. Prośba e-
mailem na adres: debiakersl@aol.com 
 
Podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za 
bycie częścią tej kwitnącej służby modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu 
informacji o DARMOWYM biuletynie i stronie na Facebooku! 

 
 

 

 

  

 


